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الفصل األول
أحكام تمهيدية
مادة ()1
تسري أحكام هذه الالئحة على أعضاء هيئة التددريس العدامليب بالمامعدة الليبيدة الدوليدة للعلدوم
الطبية.
مادة ()2
في مقام تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد بعضو هيئة التدريس ،كل مب يحمل مؤهال علميا عاليدا
فددي أحددد ممدداالت العلددوم األساسددية أو التطبيقيددة أو اإلنسددانية ،ويش د ل دحددد الدددرجات العلميددة
المنصوص عليها في المادة ( )3مب هذه الالئحة.
مادة ()3
تحدد الدرجات العلمية ألعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:
 .1أستاذ.
 .2أستاذ مشارك.
 .3أستاذ مساعد.
 .4محاضر.
 .5محاضر مساعد.
مادة ()4
يتولى عضو هيئة التدريس القيام باألعمال التي تقتضيها مهنة التددريس والمهدام األخدر التدي
تطلب منه في ممال تخصصه بما ال يتعارض مع المعايير الوطنية المعمول بهدا فدي هدذا الشدأن.
وتشمل هذه االعمال على سبيل المثال ال الحصر:
 .1أداء العددبء الدراسددي المكلهددل بدده المتمثددل فددي المحاضددرات ،وحلقددات النقددا ،
وجلسات التعلم الدذاتي و الددروس العمليدة ،واألعمدال البحثيدة والمكتبيدة ،وفقدا
لما يقرره مملس الكلية التابع لها بما ال يتعارض مع المعايير الوطنية المعمول
بها في هذا الشأن.
 .2تقديم التقارير الدورية عب أداء الطلبة ،تقيديم أدائهدم التعليمدي العلمدي فضدال
عب تقديم نماذج أسئلة االمتحانات النهائيدة والمئئيدة ومدا يتطلبده نظدام التقيديم
المستمر في المواعيد المحدد لها ،ودنهاء عملية تقدويم كراسدات اإلجابدة وفدق
المدول الئمني المعد مب قبل ددارة الكلية.
 .3المشداركة فددي المناادع العلميددة ،والثقافيدة ،والمنشددورات العلميدة التددي تشددر
عليها المامعة.
 .4أن يسلك سلوكا مثاليا يحتذي به الطالب ويلقى احترام العامليب بالمامعة.
 .5االلتئام بتعبئة نموذج تقييم الدوري الذي مدب ادأنه تقيديم مسدتو أداء عضدو
هيئة التدريس ،والمشاركة في برامج رفع الكفاية المعددة مدب قبدل المامعدة فدي
ممال تقنية المعلومات ،وطرق التدريس ،والتقويم والقياس وغيرها .
 .6المشاركة والمساهمة فدي بدرامج رفدع الكفايدة التدي تنظمهدا الكليدات المعنيدة أو
المامعة أو المهات األخر ذات العالقة وذلك بالتنسيق مع كليته.
 .7المسدداهمة فددي تطددوير المندداهج ووضددع األهدددا التعليميددة للبددرامج الدراسددية
وتصميم المعضالت المتعلقة بها.
 .8االستشارات العلمية وأعمال الخبرة.
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 .9دجراء البحوث والدراسات التخصصية وما في حكمها.
 .10اإلارا على الدراسات العليا والدراسات الميدانية.
.11الترجمة والتأليل والتعريب.
.12المشاركة في اللمان الفنية والتعليمية المختلفة.
.13االارا األكاديمي على الطالب.
 .14المشاركة في التقييم الدوري للعملية التعليمية.
.15أية مهام اخر يكلل به مب طر الكلية والمامعة تتناسب وواجباته.
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الفصل الثاني
التعاقد و الترقية والتعاون لمدة محدودة.
مادة ()5
تشمل عقود اعضاء هيئة التدريس بالمامعة االتي :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

عقد عضو هيئة تدريس وطني متفرغ
عقد عضو هيئة تدريس م ترب متفرغ
عقد عضو هيئة تدريس اجنبي محلي
عقد عضو هيئة تدريسوطني متعاون
عقد عضو هيئة تدريس زائر (مب اهر الى ثالثة ااهر)
عقد عضو هيئة تدريس زائر ( مب اهر الى اربعة ااهر)
عقد عضو هيئة تدريس (خاص)

وتعتمد نصوص هذه العقود مب قبل مملس المامعة.
مادة ()6
يشترط فيمب يتعاقد معه كعضو هيئة تدريس وفقا لهذه الالئحة ما يلي:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

أن يكون ليبي المنسية ودن كان غير ذلدك يمدب أن يكدون مصدرحا لده بالعمدل و اإلقامدة
في ليبيا وفق التشريعات النافذة.
أن يكون ملتئما بقيم الممتمع الليبي و توجهاته.
أن يكدددون حاعدددال علدددى اإلجدددازة المامعيدددة األولدددى  ،ومتحصدددال علدددى اإلجدددازة العاليدددة
(الماجستير) أو اإلجازة الدقيقة (الدكتوراه) أو ما يعادلهما معترفا بها في ليبيا مدب قبدل
المهدددات المختصدددة ،ويشدددترط أن تكدددون درجاتددده العلميدددة المتحصدددل عليهدددا فدددي ذات
التخصص العلمي في الشهادة المامعية ال تقل عب تقدير جيد.
أال يكددون محكومددا عليدده فددي جنايددة أو فددي جنحددة مخلددة بالشددر أو سددبق فصددله بقددرار
تأديبي ،مالم يحكم له برد االعتبار.
أن يكون الئقا عحيا وخاليا مب العاهات التي تعوق أداء وظيفته.
أن يعدديب لوظيفددة ادداغرة فددي الكددادر أو المددالك الددوظيفي المعتمددد للقسددم العلمددي بالكليددة
المتقدم للعمل بها.
أن يمتاز بنماح اروط القبول األخر التدي يحدددها مملدس الكليدة المتقددم للعمدل بهدا،
والتي قد تشمل تقديم محاضدرة علميدة فدي ممدال تخصصده يددعى لحضدورها ممموعدة
مب أعضاء هيئة التدريس وبعض الطلبة.
أن يكون مهتما بالبحث العلمي ويملدك الخبدرة والقددرة الكافيدة علدى ترسديخه وتطدويره
بالمامعة.

مادة ()7
يتم التعاقد مع عضو هيئة التددريس وفدق عقدد عمدل يعدد لهدذا ال درض ويعتمدد مدب قبدل رئديس
المامعة ،دون اإلخالل بنص المادة ( )6مب هذه الالئحة.
مادة ()8
يخضع عضو هيئة التدريس عند التعاقد لفترة اختبار تحدد مدتها في نصدوص مدواد عقدد العمدل
المبرم بالخصوص ،وبناء على تقرير مب القسم العلمي المختص يعتمد مب الكلية يثبت نماحه
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في أداء مهامه ،عندئذ تحسب فتدرة االختبدار ضدمب أقدميتده .كمدا يحدق لدرئيس المامعدة دعددار
قرار بإنهاء خدمات عضو هيئة التدريس دذا كان تقرير الكفاءة الصادر عب القسم العلمي التدابع
له عضو هيئة التدريس أثناء فترة االختبار سلبيا.
مادة ()9
يش ترط للتعاقد مع عضو هيئة التدريس على درجة محاضر مساعد دضافة للشدروط المنصدوص
عليها في المادة ( )6مب هذه الالئحة ،ما يلي:
 .1أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة المامعية األولى سنتان على األقل.
 .2أن يكون حاعال على اإلجازةالعالية (الماجستير)كحد أدنىمب دحد المامعات المعتر
بها مب قبل المهات المختصة.
 .3أن يقوم بتقديم عدد ( )2رسائل تئكية على األقل مب أعضاء هيئة تدريس ااركوا في
تدريسه أثناء حصوله على درجة الماجستير ،أو مب جهات يحددها مملس الكلية .
مادة ()10
يشترط للتعاقد مع عضو هيئة التدريس على درجدة محاضر،دضدافة للشدروط المنصدوص عليهدا
في المادة ( )6مب هذه الالئحة ،ما يلي:
.1
.2
.3

.4

أن يكددون قددد أنهددى مدددة خمددس سددنوات علددى األقددل بعددد حصددوله علددى الدرجددة المامعيددة
األولى.
أن يكون حاعال على اإلجدازة الدقيقدة (الددكتوراه) أو اإلجدازة العاليدة (الماجسدتير) مدب
دحد المامعات المعتر بها مب قبل المهات المختصة.
أن يكون حاعال علدى اإلجدازة العاليدة (الماجسدتير) أو مدا يعادلهدا مدع خبدرة فدي ممدال
التدددريس المددامعي ال تقددل عددب أربددع سددنوات بعددد ا د له لوظيفددة محاضددر مسدداعد ،وأن
يكددون قددد نشددر خددالل ا د له درجددة محاضددر مسدداعد بحثددا واحدددا علددى األقددل فددي مملددة
محكمة.
أن يقدوم بتقدديم عددد ( )2علدى األقدل رسدائل تئكيددة مدب قبدل أعضداء هيئدة تددريس لهددم
عالقة بتخصصه.

مادة ()11
يشترط للتعاقد مع عضو هيئة التدريس على درجة أسدتاذ مسداعد ،دضدافة للشدروط المنصدوص
عليها في المادة ( )6مب هذه الالئحة ،ما يلي:
 .1أن يكون قد أنهى مدة ثماني سنوات على األقل بعد حصوله على الدرجة المامعية
األولى.
 .2أن يكون حاعال على اإلجازة الدقيقة (الدكتوراه) أو اإلجازة العالية (الماجستير) مب
دحد المامعات المعتر بها مب قبل المهات المختصة.
 .3أن يكون قد ا ل وظيفة محاضر لمدة ثالث سنوات دذا كان حاعال على اإلجازة الدقيقة
(الدكتوراه) وأربع سنوات دذا كان حاعال على اإلجازة العالية (الماجستير).
 .4أن يكون قد أجر بحوثا علمية منشورة في ممالت محكمة أو مشاريع مبتكرة ال يقل
عددها عب ثالثة في ممال تخصصه الدقيق خالل فترة ا له درجة محاضر دذا كان
حاعال على االجازة الدقيقة (الدكتوراه)  ،أما دذا كان حاعال على اإلجازة العالية
(الماجستير) فيشترط أن يكون عددها أربعة.
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مادة ()12
يشترط للتعاقد مع عضو هيئة التددريس علدى درجدة أسدتاذ مشارك،دضدافة للشدروط المنصدوص
عليها في المادة ( )6مب هذه الالئحة – ما يلي:
 .1أن تكون قد مضت على حصوله على الدرجة المامعية األولى أثنتا عشرة سنة على
األقل.
 .2أن يكون حاعال على درجة اإلجازة الدقيقة (الدكتوراه) أو العالية (الماجستير) مب
دحد المامعات مب قبل المهات المختصة.
 .3أن يكون قد ا ل وظيفة أستاذ مساعد مدة أربع سنوات دذا كان حاعال على اإلجازة
الدقيقة (الدكتوراه) وست سنوات دذا كان حاعال على اإلجازة العالية (الماجستير).
 .4أن يكون قد أجر بحوثا علمية منشورة في ممالت محكمة أو مشاريع مبتكرة ال يقل
عددها عب أربعة في ممال تخصصه خالل فترة ا له درجة أستاذ مساعد دذا كان
حاعال على اإلجازة الدقيقة (الدكتوراه) ،أما دذا كان حاعال على اإلجازة العالية
(الماجستير) فيشترط أن يكون عددها خمسة.
مادة ()13
يشترط للتعاقد مع عضو هيئة التدريس على درجة أستاذ ،دضافة للشروط المنصوص عليها في
المادة ( )6مب هذه الالئحة – ما يلي:
 .1أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة المامعية األولى ست عشرة سنة على
األقل.
 .2أن يكون حاعال على درجة اإلجازة الدقيقة (الدكتوراه) أو اإلجازة العالية
(الماجستير) أو ما يعادلهما مب الشهادات المعتر بها مب وزارة التعليم العالي.
 .3أن يكون قد ا ل وظيفة أستاذ مشارك مدة ال تقل عب أربع سنوات بالنسبة
للحاعليب على اإلجازة الدقيقة (الدكتوراه) وست سنوات للحاعليب على اإلجازة
العالية (الماجستير).
 .4أن يكون قد أجر بحوثا علمية منشورة في ممالت محكمة أو مشاريع مبتكرة ال
يقل عددها عب خمسة في ممال تخصصه خالل فترة ا له درجة أستاذ مشارك دذا
كان حاعال على اإلجازة الدقيقة (الدكتوراه) ،أما دذا كان حاعال على اإلجازة
العالية (الماجستير) فيشترط الضعل.
مادة ()14
يخضع المتقدم باإلضافة الى ماسبق ذكره في المواد رقم ( )12 - 9للتقييم مب قبل لمان
متخصصة ،كما يتقرر مد استحقاقه للترقية لدرجة علمية اعلى وفق قرار لمان التقييم.
مادة ()15
تشكل بقرار مب مملس المامعة لمنة لشؤون أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:
.1
.2
.3
.4

وكيل المامعة للشؤون العلمية
عضو هيئة تدريس عب كل كلية مب ذوي الخبرة و الكفاءة
ال تقل درجته عب درجة أستاذ مساعد يختاره مملس الكلية
مدير مكتب الشؤون القانونية
مدير مكتب اؤون أعضاء هيئة التدريس بالمامعة.
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رئيسا.
عضوا.
عضوا.
عضوا مقررا.

تناقش المواضيع الدواردة مدب الكليدات المختلفدة والمتعلقدة بشدؤون اعضداء هيئدة التددريس فدي
وجود عضو اللمنة المختص عب الكلية المعنية ،وتؤجل ب يابه.
مادة ()16
تختص لمنة اؤون أعضاء هيئة التدريس بما يلي:
.1
.2

.3
.4

.5
.6
.7
.8

التحقق مب استيفاء اروط التعاقد والترقية والتعاون المتعلقدة بأعضداء هيئدة التددريس
وكافة أمورهم الوظيفية األخر .
تشكيل لمان علمية متخصصة حسب الحاجة لتقييم اإلنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس
المراددل للتعاقددد أو الترقيددة ،حيددث تتكددون كددل لمنددة مددب ثالثددة أعضدداء ال تقددل درجدداتهم
العلمية عب درجة المرال ،على أن يكون أحدهم على األقل مدب خدارج المامعدة وتؤخدذ
توعياتها باألغلبية.
االطالع على تقارير لمان التقييم الخاعة بالترقية السدتخالص نتائمهدا ورفدع التوعدية
بها دلى مملس المامعة.
دراسددددة التقددددارير العلميددددة الدوريددددة الخاعددددة بأعضدددداء هيئددددة التدددددريس المتفددددرغيب
والمتعاونيب والصادرة مب قبدل األقسدام العلميدة المختصدة بالكليدات وتلدك الصدادرة مدب
قبل مكتب ضمان المودة بناء على مشاركة الطالب في تقيديم مسدتو أداء عضدو هيئدة
التدريس ،وتقييم ادارة الكلية له باإلضافة الى التقييم الذاتي لعضو هيئة التدريس وذلدك
ألجل استعمالها في رسم السياسات العامة للمامعة
دحالة توعياتها ،بناء على استخالص نتائج التقارير الدورية المتعلقة بمستو أداء
اعضاء هيئة التدريس في المسمل دلى مملس المامعة بشأن دنهاء أو تمديد التعاقد.
ما تكلل به مب أعمال أخر في نطاق اختصاعاتها مب مملس المامعة أو رئيسها.
يخضع عمل اللمنة للسرية التامة ولها أخذ كافة التدابير لتحقيق ذلك.
 .ترفع اللمنة محاضرها لعرضها واعتمادها مب قبل مملس المامعة.

مادة ()17
تمتمع لمنة اؤون أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة كل اهر على األقل خالل السنة المامعيدة
بناء على دعوة مب رئيسها  ،وال تكون اجتماعاتها عحيحة دال بحضور ثلثي األعضاء بما فيهم
الرئيس أو مدب ينوبده مدب أعضداء اللمندة ،وتصددر توعديات اللمندة بأغلبيدة عددد الحاضدريب ،
وعند التساوي يرجل المانب الذي منه الرئيس .توقع مسودة محاضر اجتماعات اللمنة مب قبل
الددرئيس والمقدددرر والحاضددريب ،علدددى أن تعدددرض توعدديات اللمندددة ومحاضددرها علدددى مملدددس
المامعة لالعتماد.
مادة ()18
استثناء مب الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة مب هذه الالئحة تموز ترقية عضو
هيئة التدريس ترقية تشميعية ولمرة واحدة فقع طيلة مدة خدمته بناء على توعية القسم
المختص وترايل الكلية التابع لها دذا توفرت فيه الشروط التالية - :
•قضاء نصل المدة الالزمة للترقية .
•دذا أنمئ ضعل األعمال العلمية المطلوبة للترقية .
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تعتمد قرارات التعاقد وتمديده والترقية مب قبل رئيس المامعة،بناء على توعدية لمندة ادؤون
أعضاء هيئة التدريس واعتماد مملس المامعة وموافقته.
مادة ()19
يمددوز بموافقددة القسددم العلمددي والكليددة المختصددة واعتمدداد رئدديس المامعددة السددماح لعضددو هيئددة
التدريس باالنتداب او التعاون مؤقتا مع أي جهة أخر وذلك وفق الشروط التالية:
 .1أن يكددون قددد أنهددى بنمدداح فتددرة االختبددار المنصددوص عليهددا فددي عقددد العمددل المبددرم مددع
المامعة بالخصوص.
 .2أن تسمل ظرو العمل بالمامعة بذلك.
 .3أن تتحمل المهة المتعاون معها او المنتدب االلتئامات المالية المستحقة لعضو هيئة
التدريس.
مادة ()20
يُ ْنهى دذن التعاون او االنتداب الممنوح لعضو هيئة التدريس المشار دليه في المادة ( )19وذلك
قبل انقضاء مدته بقرار مب رئيس المامعة ،وذلك في دحد الحاالت التالية:
 .1دذا اقتضت ذلك ظرو عمل المامعة.
 .2دذا رغبت في ذلك المهة المتعاون معها.
 .3بناء على طلب كتابي مب عضو هيئة التدريس وموافقة المهة المتعاون معها.
هذا و على عضو هيئة التدريس المتعاون أن يمارس سابق عمله بالمامعة منفذا لكافة
التئاماته مباارة بعد عدور قرار دنهاء التعاون و دنهاء ارتباطه مع المهة المتعاون معها.
مادة ()21
يمدوز عنددد الحاجددة ودون اإلخددالل بددنص المددادة ( )6مددب هددذه الالئحددة التعاقددد مددع أعضدداء هيئددة
تدريس العامليب بمامعات أخر على نفس الدرجات العلميدة التدي يشد لونها و ذلدك علدى سدبيل
التعاون لمدة محدودة للتدريس أو للقيام بالبحوث العلمية واإلارا على الرسائل واألطروحات
المامعية ومناقشتها ،ولهدم فدي ذلدك اسدتخدام دمكانيدات المامعدة كالمكاتدب والمكتبدات والمعامدل
و غير ذلك مب التسهيالت التي تقددمها المامعدة لعضدو هيئدة التددريس بهدا .هدذا و يدنظم العالقدة
بيب الطرفيب عقد عمل خاص معتمد مب قبل مملس المامعة يبيب التئامات كل منهمدا ،وفدي كدل
األحددوال يشددترط موافقددة جهددة العمددل األعددلية التددي يتبعهددا عضددو هيئددة التدددريس ،كمددا ال يمددوز
لألسدداتذة المتعدداونيب بعقددود خاعددة تددولي أي مسددؤوليات او مهمددات دداريددة للمامعددة او دحددد
مكوناتها.
مادة ()22
تقدر األعباء الدراسية لعضو هيئدة التددريس المتعداون ماليدا وفدق جددول المرتبدات المعتمدد مدب
مملس المامعة ونصوص العقد المبرم معه.
مادة ()23
عند بداية التعاقد مدع عضدو هيئدة التددريس المتفدرغ يدتم تسدكينه علدى اول المربدوط المسدتحق
لدرجته العلمية ما لم يوعي عميد الكلية المختص ب ير ذلك وبعد موافقة مملس المامعة ووفقدا
للشروط الواردة في هذه الالئحة ،هذا وتخضع المكافآت المسدتحقة لعضدو هيئدة التددريس لكافدة
االستقطاعات القانونية.
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الفصل الثالث
المعاملة المالية
مادة ()24
تحدددد المرتبددات والمكافددآت الخاعددة بأعضدداء هيئددة التدددريس طبقددا لقددرارات مملددس المامعددة
بالخصددوص وتنفيددذا لبنددود عقددد العمددل الموقددع بدديب الطددرفيب .كم دا يمددنل عضددو هيئددة التدددريس
المتفرغ العالوات األخر المقررة مب قبل مملس المامعة.
مادة ()25
في دطار استكمال و تعئيئ قددرات كدوادر المامعدة العلميدة يمدوز لمملدس المامعدة ديفداد أعضداء
هيئة التدريس المتفرغيب في دورات دراسية وتدريبية قصيرة و طويلة األجل وذلك وفق خطدة
ت نموية معتمدة مب قبله .يشترط في مب يدتم اختيدارهم لفيفداد أن يكوندوا مدب العناعدر المتميدئة
علميا و أخالقيا ،حيدث يدتم فدرزهم مدب قبدل ممدالس األقسدام العلميدة علدى أن يتبدع ذلدك توعدية
مملس الكلية و اعتماد مملس المامعة ،ويتم تمويل ذلك وفقا لما يقرره مملس المامعة.
يتعهددد عضددو هيئددة التدددريس كتابيددا بالتئامدده للعمددل طددر المامعددة عنددد حصددوله علددى الدرجددة
العلميددة أو اكتسددابه المهددارة التقنيددة الموفددد ألجلهددا مدددة ال تقددل عددب ضددعل المدددة الئمنيددة التددي
قضاها فدي الدراسدة ،كمدا يطالدب بتقدديم ضدمانات ماليدة تفيدد اسدترجاع كافدة المبدال المسدتحقة
عليه لصالل المامعة على اكل أقساط اهرية تمثدل  %25مدب عدافي راتبده الشدهري .أمدا فدي
حالة عدم رغبته للعمل طر المامعة أو فشله في تحقيق المهمة الموفد ألجلها يسدتوجب سدداد
كامددل القيمددة المسددتحقة عليدده للمامعددة دفعددة واحدددة  ،وعلددى ددارة المامعددة اتخدداذ كافددة التدددابير
الالزمة للتحقق منتنفيذ ذلك.
مادة ()26
تحدددد بقددرار مددب مملددس المامعددة القواعددد الخاعددة بددالحوافئ المعنويددة والماديددة (مثددل حضددور
المؤتمرات والدورات واهادات التقدير  ،مكافآت  )... ،ألعضداء هيئدة التددريس الدذيب يقومدون
بإعددداد بحددوث مبتكددرة أو أعمددال متميددئة أو اداء تدريسددي متميددئ ،أو المكلفدديب بالعمددل لصددالل
المامعة في مناطق أخر .
مادة ()27
يستحق أعضاء هيئة التدريس المكلفون بهمام ددارية تنفيذية أو بالعمل في لمان فنية بالقسم
أو الكلية أو المامعة بحسب األحوال مكافأة مالية يصدر بتحديد ضوابطها وكيفية منحها قرار
مب رئيس المامعة .تقدر المكافآت بناء على نوعية المسؤولية القيادية وحمم العمل ومدته
ومد االلتئام بتنفيذ المهمة في المدة المقررة ،أما بالنسبة للمان الدائمة فتحدد مكافأة
أعضائها في قرار التشكيل.
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الفصل الرابع
اإلجازات
مادة ()28
اإلجازات حق لعضو هيئة التدريس المتفرغ يتمتع بها على الوجه المبيب في المواد التالية.
مادة ()29
يتمتع عضو هيئة التدريس المتفرغ بإجازة سنوية مدتها  45يوما تبدأ بانتهاء السنة الدراسدية
ودعالن النتائج و تنتهي ببداية العدام المدامعي المديدد ،أو أي تداريأ أخدر وذلدك بموافقدة الكليدة
المختصدة و بمددا ال يتعددارض مددع العمليددة التعليميددة .يمددوز تكليددل عضددو هيئددة التدددريس بالعمددل
أثناء العطلة المامعية لمدة ال تئيد على اهر واحد،على أن يمدنل مكافدأة تعدادل مرتبده عدب تلدك
المدة ويسقع حقه في اإلجازة عب المدة التي منحت له فيها المكافأة.
مادة ()30
يستحق عضو هيئة التدريس دجدازة مرضدية بمرتدب كامدل طيلدة مددة عالجده  ،وتعتبدر فدي حكدم
اإلجازة المرضية دجازة الوضع التي تمنل وفقا ألحكام التشريعات النافذة  ،ويكون مدنل اإلجدازة
المرضية بناء على تقريدر طبدي معتمدد يحددد المددة الالزمدة للعدالج ،علدى أنده دذا جداوزت المددة
اهرا واحدا وجب عرض المريض على مستشفى معتمد ،و دذا مرض عضو هيئة التدريس فدي
أثناء وجوده بالخارج يكون منل اإلجازة بناء على تقريدر مدب طبيدب معتمدد لدد السدفارة أو مدا
يقوم مقامه.
ودذا جاوزت اإلجازة المرضية الممنوحة لعضو هيئة التدريس خدالل السدنة ثالثدة أادهر متصدلة
أو غير متصلة وجب عرضه على اللمنة الطبية التابعة للمامعدة لبيدان مدا دذا كاندت حالتده قابلدة
للشددفاء خددالل مدددة معينددة  ،أو دندده ال يرجددى اددفا ه وغيددر الئددق عددحيا لوظيفتدده أو أليددة وظيفددة
أخر وفي هذه الحالة تنتهي خدماته طبقا للتشريعات النافذة.
مادة ( )31
تشكل بقرار مب مملس المامعة لمنة طبية خاعة تتولى البث في الحاالت المرضية الواردة في
المادة رقم ( )30على النحو التالي:
رئيسا
 .1عميد كلية الطب البشري
عضوا
 .2رئيس قسم الباطنة
عضوا
 .3رئيس قسم المراحة العامة
 .4مب تر اللمنة ضرورة االستعانة به مب أعضاء هيئة التدريس بكليات
عضوا
المامعة.
مادة ()32
دذا مرض عضو هيئة التدريس بالداخل او اثناء وجوده بالخارج خالل دجازته السنوية فإن مدة
االنقطاع التالية النقضاء اإلجازة السنوية وحدها تعتبر دجازة مرضية ،بشرط تقديم اهادة طبية
عب مدة اإلجازة المرخص له بها مب أحد المستشفيات المعتمدة بالداخل او لد السفارة
بالخارج يعتمد مب اللمنة الطبية بالمامعة
مادة ()33
على عضو هيئة التدريس المنقطع عب عمله بسبب المرض دبالغ القسم أو الكلية التابع لها عب
حالتدده الصددحية و مددد اسددتحقاقه لفجددازة بندداء علددى تقريددر مددب الطبيددب المعددالج فددور وقددوع
المرض.
11

مادة ()34
يمنل عضو هيئة التدريس المتفرغ دجازة بمرتب كامل في الحالتيب اآلتيتيب:
 .1أداء فريضة الحج و تكون لمدة ( )30يوما.
 .2الئواج و تكون لمدة أسبوعيب.
وال تمنل اإلجازة في الحالتيب المذكورتيب في هذه المادة دال مرة واحدة طوال مدة الخدمة وعلى
أن يكون قد أمضى مدة عمل بالمامعة ال تقل عب سنتيب .
مادة ()35
لعضو هيئة التدريس الحق في دجازة طارئة لمدة ال تتماوز ( )3ثالثة أيام في المرة الواحدة
بحيث ال تتماوز ( )12يوما في السنة في حال استدعائه أمام المهات التأديبية أو القضائية أو
حمئه عحيا أو ألي أسباب عارضة أخر  .وعلى عضو هيئة التدريس دخطار المهة التي
يتبعها بذلك ،وال تحسب المدة المذكورة مب دجازته.
مادة ()36
يموز لمملس المامعة منل عضو هيئدة التددريس دجدازة للتفدرغ العلمدي مدرة واحددة لكدل درجدة
علميددة وذلددك بتكليفدده للقيددام بدراسددات علميددة أو دجددراء البحددوث والتمددارب أو القيددام بإعمددال
التأليل أو الترجمة أو لسد نقص علمي أو حاجدة أكاديميدة تقتضديها مصدلحة المامعدة اوتسداهم
في اطالع المعني على أخر التطورات في ممال تخصصه .
مادة ()37
يشترط فيمب يتم منحه دجازة التفرغ العلمي ما يلي:
 .1أال تقل درجته العلمية عب درجة أستاذ مساعد.
 .2أن يتفرغ فعليا أثناء دجازته العلمية للقيام باألعمال المكلل بها.
 .3أن يكون قد أمضى مدة درجته العلمية
 .4أال تقل درجته العلمية عب درجة أستاذ مساعد عند طلب االجازة في المرة األولدى وعدب
درجة أستاذ مشارك فيما يتعلق بطالب االجدازة للمدرة الثانيدة وعدب درجدة أسدتاذ لطالدب
االجازة للمرات التالية.
 .5التقدم بطلب الحصول على دجازة التفرغ العلمي للقسم المعني بما ال يقل عب ستة أاهر
مب تاريأ بدء االجدازة مرفقدا بطلبده ملخصدا للعمدل العلمدي الدذي ينتدوي القيدام بده وفقدا
للنموذج واالجراءت المتبعة.
 .6دذا تعددت طلبات الحصول علدى دجدازة التفدرغ العلمدي وكاندت كلهدا مسدتوفية الشدروط،
فتكون األولويدة لطالدب اإلجدازة ألول مدرة  ،لألكبدر سدنا  ،فاألقددم فدي الخدمدة  ،فداألكثر
بحوثا منشورة.
مادة ()38
تمنل دجازة التفرغ العلمدي بقدرار مدب مملدس المامعدة بنداء علدى توعدية لمندة ادؤون أعضداء
هيئة التدريس واقتراح مملس الكلية التي يتبعها عضو هيئة التدريس وبحيدث ال تتمداوز مددتها
سددنة جامعيددة كاملددة  ،و يمددب أن تكددون متصددلة فددال يمددوز تمئئتهددا .وتددنظم بقددرار مددب مملددس
المامعة أوقات منل هذه اإلجازات العلمية بما ال يؤثر على انتظام العمليدة التعليميدة بهدا وبمدا ال
يتماوز  %25مب أعضاء هيئة تدريس القسم المختص .هذا ويتمتع عضو هيئة التدريس أثناء
دجازته العلمية بمرتبه كامال وكافة مئاياه المالية األخر المستحقة.
مادة ()39
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على عضو هيئة التدريس المتفرغ علميا تكريس جهده إلنماز مهمته العلميدة وعددم القيدام بأيدة
أعمدال تتعدارض مددع واجبدات التفددرغ ويتوجدب عليدده خدالل اددهريب مدب انتهدداء اإلجدازة العلميددة
تقديم محاضرة بالقسم العلمي الدذي يعمدل بده تبديب نتدائج األبحداث أو المؤلفدات أو الدراسدات أو
التمارب التي أجراهدا مدع درفداق تقريدر مفصدل مددعوم بنسدأ مدب انمازاتده وأنشدطته وتسدليمه
لوكيل المامعة للشؤون العلمية.
مادة ()40
يضددع مملددس المامعددة نظامددا للتفددرغ العلمددي يضددمب توجيههددا للدراسددات والبحددوث والتددأليل
والترجمة التي تخدم المامعة وتحقق مستهدفاتها.
مادة ()41
ال يموز لعضو هيئة التدريس أثناء دجازته العلمية القيام بأي أعمال لصالل جهة أخدر اال بعدد
موافقة مملس المامعة وفي حال المخالفة يحال عضو هيئة التدريس دلى مملس التأديدب بقدرار
مب رئيس المامعة.
مادة ()42
يمددوز بقددرار مددب مملددس المامعددة وبندداء علددى اقتددراح مملددس الكليددة المعنيددة ديفدداد عضددو هيئددة
تدريس لحضور المدؤتمرات والنددوات والملتقيدات العلميدة او ألسدباب أخدر بقدرار مدب مملدس
المامعة وبناء على اقتراح مملس الكلية ،ويشترط للمشاركة فدي المدؤتمرات والنددوات العلميدة
ما يلي:
 .1أن يكون لعضو هيئة التدريس بحثا مقبوال للمشاركة في المؤتمر أو الندوة.
 .2أن يكون قد سبق للموفد المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المقامة في الداخل.
 .3أن تتم المشاركة باسم المامعة.
 .4اال تتماوز مدة اإليفاد أسبوعا واحدا.

مادة ()43
يعامل أعضاء هيئة التدريس الموفدون للمشاركة في المؤتمرات والنددوات والملتقيدات والمهدام
الرسددمية طبقددا للددوائل والقددرارات الصددادرة عددب المامعددة بالخصددوص ،وتصددر لهددم رسددوم
المشاركة و تذاكر السفر.
و يموز لعضو هيئة التدريس المشاركة في المؤتمرات و الملتقيدات علدى نفقدتهم الخاعدة بمدا ال
يماوز مرتيب في السدنة بشدرط الحصدول علدى دذن مدب عميدد الكليدة و اعتمداد رئديس المامعدة،
وفي جميع األحوال على عضو هيئة التدريس تقديم تقرير عب المهمة الموفد مب اجلها يتضدمب
تلخيصا عب أعمال المؤتمر الذي اارك فيه و أهم النتائج التي تم التوعل دليهدا وأن يدودع لدد
الكلية أهم األبحاث والمطبوعات الصادرة عب المؤتمر ،كما يطلب منه أيضا بالتنسيق مع القسدم
العلمددي المخددتص تقددديم محاضددرة يعددرض فيهددا أهددم النتددائج العلميددة التددي توعددلت دليهددا أعمددال
المؤتمر و ذلك توسيعا لدائرة المعرفة.
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الفصل الخامس
النظم التأديبية
مادة ()44
على عضو هيئة التدريس االلتدئام بدأداء رسدالته العلميدة والتربويدة علدى أحسدب وجده والحفداظ
علدى كرامدة وظيفتده وأن يسدلك فددي تصدرفاته مسدلكا يتفدق مددع أحكدام القدوانيب وأخدالق المهنددة
والميثاق االخالقي للمامعة.
مادة ()45
يحظر على عضو هيئة التدريس ارتكاب المخالفات التالية:
أ -التقصددير أو اإلهمددال فددي أداء واجباتدده التعليميددة مثددل ال يدداب المتعمددد أو المتكددرر عددب
المحاضرات أو أدائها بطريقة قاعدرة أو عددم االلتدئام بمواعيدد ادائهدا أو عددم أداء مدا
يكلدل بده مدب قبدل المامعددة أو الكليدة أو مدا فدي حكمهددا أو التقصدير فدي القيدام بواجبددات
االمتحانات أو التصحيل أو أعمال المراقبدة أو االحتفداظ وعددم تسدليم نتدائج االمتحاندات
في مواعيدها المحددة وغير ذلك مب اؤون التدريس.
ب -الدخول في أعمال الشمار بصورة تمس بمكانة عضو هيئة التدريس.
ج -اسدت الل وظيفتدده لتحقيددق مدآرب اخصددية بالضد ع علدى الطددالب أو الطالبددات أو أوليدداء
أمورهم إلجبارهم على أداء خدمة أو الحصول على منفعة له أو ل يره.
د -است الل محاضراته للترويج لألفكدار الهدامدة أو الفتندة أو الددعوة للتعصدب أو اإلرهداب
أو التحريض على أعمال الش ب أو بقيم الممتمع.
ه -التخريددب المتعم دد إلمكانيددات المامعددة ومنشددآتها ومعاملهددا ومكتباتهددا بإتالفهددا كليددا أو
جعلها غير عالحة لالستعمال.
و -القيددام بتئويددر نتددائج الطددالب أو مسدداعدتهم علددى ال ددش أو التالعددب بنتددائج االمتحانددات
بقصد اإلخالل بقواعد المنافسة أو اإلضرار ببعض الطدالب أو محابداتهم ،و تتحقدق هدذه
المخالفددة بتسددريب المعلومددات المتعلقددة باالمتحانددات أو بإدخددال المعلومددات فددي أوراق
اإلجابددة أو ت ييددر الدددرجات عنددد التصددحيل أو الرعددد وغيددر ذلددك ممددا يدددخل فددي أعمددال
ال ش و التئوير.
ز -اإلساءة الى عورة المامعة بأي اكل مب االاكال  ،على سبيل المثال ال الحصر:
 عب طريق الوسائل االعالمية.
 وسائل التواعل االجتماعي.
 في المحافل المحلية واالقليمية والدولية.
ح -القيام بالسلوكيات المنافية ألخالقيات الممتمع و الذوق العام.
ط -التعدي على حقوق الملكية الفكرية لل ير .
مادة ()46
توقع على عضو هيئة التدريس المئاءات التأديبية التالية:
أ -اللوم أو اإلنذار و يكون اللوم افويا و اإلنذار مكتوبا.
ب -الخصم مب المرتب مدة ال تئيد على الشهر في السنة الواحدة.
ج -الحرمان مب العالوة السنوية .
د -تأجيل الترقية المستحقة بما ال يتماوز سنة مب تاريأ االستحقاق.
ه -دل اء التعاقد.
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ويموز لرئيس المامعة أو عميد الكلية توقيع دحد العقوبات المنصدوص عليهدا فدي الفقـــدـرات
(أ.ب.ج.د) مددب هددذه المددادة و بعددد التحقددق مددب قيددام عضددو هيئددة التدددريس بإحددد المخالفددات
المنصوص عليهــا في الفقرتيب (أ.ب) مدب المـدـادة ( )45مدب الالئحدـة أمدا عقوبدة دل داء التعاقدد
فال يموز ديقاعها دال مب قبل مملس التأديب و باعتماد مملس المامعة.
وفي جميع األحوال ال يموز ديقاع عقوبة على عضو هيئة التدريس دال بعد سماع أقوالده وتقيديم
دفاعه.
مادة ()47
تشكل لمنة التحقيق بقرار مب رئيس المامعة و ذلك دذا عدر مب عضو هيئة التددريس مدا يخدل
بأحكام هذه الالئحة او لوائل التعليم العالي او القرارات المنفذة له.
مادة ()48
تتكددون لمنددة التحقيددق مددب احددد عمددداء الكليددات رئيسددا وعضددوية أحددد أعضدداء هيئددة التدددريس
بالمامعة ال تقل درجته عب درجة المحال على التحقيق ومندوب عب المكتدب القدانوني بالمامعدة
عضوا مقررا.
و لرئيس المامعة وقل عضو هيئة التدريس احتياطيا عدب العمدل دذا اسدتدعت مصدلحة التحقيدق
ذلك لمدة ال تتماوز اهرا دلى حيب انتهاء لمنة التحقيق مب دجراءاتها  ،وال يموز أثنداء الوقدل
المساس بمرتب عضو هيئة التدريس أو مئاياه المالية األخر .
مادة ()49
على لمنة التحقيق استدعاء عضو هيئة التدريس ودعالمه كتابيا قبل ثالثة أيام مب تاريأ مثوله
أمامها وذلك بإيداع كتاب االستدعاء بمكتب عميد الكلية ويعد هذا اإليداع قرينة على علدم عضدو
هيئددة التدددريس و دذا تخلددل عضددو هيئددة التدددريس متعمدددا عددب حضددور جلسددة التحقيددق  ،يعدداد
استدعاءه ،واذا تخلل عب ذلك يموز للمنة االكتفداء بالوثدائق والشدهود وعلدى اللمندة مواجهدة
المحال على التحقيدق بدالتهم الموجهدة دليده وسدماع أقوالده ومناقشدته فدي أدلدة االتهدام واسدتالم
وثائق دفاعه.
وتتخذ القرارات فدي لمندة التحقيدق باألغلبيدة وعندد تسداوي األعدوات يدرجل الماندب الدذي منده
الرئيس.
وعلى اللمنة – بعد الفراغ مب مهمتها – تقديم تقريرها مفصال لرئيس المامعة متضمنا خالعة
ما دار مب مناقشات وددراج أوجه دفاع عضو هيئة التدريس.
مادة ()50
لرئيس المامعة بعدد اطالعده علدى تقريدر لمندة التحقيدق حفدا التقريدر أو ديقداع دحدد العقوبدات
التي تدخل ضمب عالحياته أو تشكيل مملس تأديب  ،و يموز لرئيس المامعة وقل عضو هيئة
التدريس احتياطيا عب العمل دذا تطلبت ذلك المصدلحة العامدة دلدى حديب الفصدل فدي الواقعدة دون
المساس بمرتب المعني أو عالواته أو مئاياه.
مادة ()51
يشكل مملس التأديب بقرار مب مملس المامعة برئاسدة عضدو هيئدة تددريس بدرجدة أسدتاذ مدب
دحد كليات وعضوية كل مب:
 .1أحد عمداء كليات المامعة.
 .2عضو عب المكتب القانوني بالمامعة يكون مقررا للمملس.
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مادة ()52
يعلددب رئدديس مملددس التأديددب عضددو هيئددة لتدددريس المحددال دلددى مملددس التأديددب ببيددان الددتهم
الموجهة دليه وبصورة مب تقرير لمنة التحقيق وذلك قبل الملسة المحددة بأسبوعيب على األقل
عب طريق مكتب عميد الكلية.
ولعضو هيئة التدريس المحال دلى مملس التأديب االطالع على أيدة بياندات خاعدة بده فدي األيدام
التي يعينها له رئيس مملس التأديب كما يموز له الحصول على عور مدب الوثدائق الدواردة فدي
دعو االتهام.
مادة ()53
على مملس التأديب استدعاء عضو هيئة التدريس المحال دليه كتابيدا قبدل ثالثدة أيدام مدب تداريأ
مثوله أمامه ،ويودع كتاب االستدعاء بمكتب عميدد الكليدة ويعدد اإليدداع قريندة علدى علدم عضدو
هيئة التدريس.
وتكون جلسات مملدس التأديدب سدرية و تصددر قراراتده باألغلبيدة فدإذا تسداوت األعدوات رجدل
المانب الذي منه الرئيس.
وعلى عضو هيئة التدريس المحال لمملس التأديب الحضور بشخصه أمام المملس وله أن يقدم
دفاعه افاهه أو كتابة كما يموز له اختيار محام للدفاع عنه ،وللمملس طلدب حضدوره اخصديا
 ،فإذا ا متنع عدب الحضدور جداز الحكدم عليده غيابيدا بعدد التحقدق مدب امتناعده عدب الحضدور بعدد
دعالمه.
مادة ()54
لمملس التأديب أن يحكم ببراءة عضو هيئة التدريس أو يوقع عليه دحد العقوبات المنصدوص
عليها في هذه الالئحة بنداء علدى مدا يتكشدل لده عندد دراسدة نتدائج تقريدر لمندة التحقيدق ووزن
األدلددة ومناقشددة الشددهود وسددماع هيئددة دفدداع عضددو هيئددة التدددريس كددل ذلددك فيمددا ال يئيددد علددى
اهريب مب تاريأ تشكيله ،ويعتبر قرار مملس التأديب نهائيا بعد اعتمداده مدب مملدس المامعدة
وال يموز الطعب في قرارات مملس التأديب دال أمام المحكمة المختصة.
ويموز لمملس المامعة تخفيل العقوبات الصادرة عب مملس التأديب.
مادة ()55
تنقضي الدعو التأديبية بوفاة عضدو هيئدة التددريس أو اسدتقالته فدي حدال قبولهدا مدب مملدس
المامعددة ،وال يددؤثر انقضدداء الدددعو التأديبيددة علددى الدددعاوي المنائيددة أو المدنيددة النااددئة عددب
الواقعة ذاتها.
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الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة ()56
يعتبر العقد المبرم بيب المامعة وعضو هيئة التدريس جئءا متمما لهذه الالئحة.
مادة ()57
تسددري أحكددام قددانون العمددل رقددم( )58لسددنة 1970م والئحتدده التنفيذيددة وتعديالتدده والقددرارات
الصددادرة بمقتضدداه علددى عضددو هيئددة التدددريس فددي كددل مددا لددم يددرد بشددأنه نددص خدداص فددي ه دذه
الالئحة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
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أ.د .السنوسي محمد الطاهر
رئيس لمنة اؤون أعضاء هيئة التدريس
وكيل المامعة للشؤون العلمية

يعتمد،
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أ.د .محمد سعد امبارك
رئيس المامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية
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